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Οδηγίες χρήσης

Η ηλεκτρονική έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ohira.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν λόγω βελτιώσεων
στη λειτουργικότητα και την απόδοση.
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Αποποίηση ευθύνης
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τις ακόλουθες
πληροφορίες.
1. Σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς ή ατυχήματος που προκύπτει από τη μη τήρηση των
προφυλάξεων ασφαλείας και των οδηγιών λειτουργίας που περιέχονται στο παρόν
εγχειρίδιο λειτουργίας.
2. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, βλάβης ή ατυχήματος που προκύπτει από αποκλίσεις από
τις συνθήκες χρήσης του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ρεύματος και
του περιβάλλοντος λειτουργίας, όπως περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας.
3. οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή ατύχημα που προκύπτει από επέμβαση ή ακατάλληλη
επισκευή.
4. Σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς ή ατυχήματος που προκύπτει από συντήρηση ή επισκευή
από οποιονδήποτε άλλον εκτός από την Εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους εργολάβους
της.
5. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στα προϊόντα μας που προκαλείται από άλλα προϊόντα
που δεν παρέχονται από εμάς.
6. Σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς ή ατυχήματος που προκύπτει από συντήρηση ή επισκευή
με τη χρήση ανταλλακτικών επισκευής που δεν καθορίζονται από την Εταιρεία.
7. Σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς ή ατυχήματος που προκαλείται από πυρκαγιά, σεισμό,
πλημμύρα, κεραυνό ή άλλη φυσική καταστροφή.

1. Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση,
προκειμένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα.
2. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το
περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου είναι ορθό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
εάν παρατηρήσετε ανακρίβειες ή σφάλματα.
3. Κανένα μέρος της παρούσας δημοσίευσης δεν μπορεί να παρατεθεί ή να αναπαραχθεί σε
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς άδεια.
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1. Σκοπός της χρήσης
Αυτό το όργανο (XL-1) χρησιμοποιείται για την παρατήρηση και τη φωτογράφηση του οφθαλμού
και άλλων τμημάτων του σώματος.

2. Καθορισμένη και προβλεπόμενη χρήση
Με αυτό το προϊόν (XL-1), διαφανή σώματα, όπως ο κερατοειδής και ο φακός του ματιού,
ακτινοβολούνται από λοξή κατεύθυνση με φως στενού διακένου για να γίνει οπτική διάσπαση
και το σκεδαζόμενο φως από τον ιστό αναδεικνύει μικροσκοπικές ανωμαλίες για μεγεθυμένη
παρατήρηση με στερεομικροσκόπιο.

3. Προβλεπόμενοι χρήστες, πληθυσμός ασθενών
Αυτό το προϊόν (XL-1) είναι μια ιατρική ηλεκτρική συσκευή. Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει
να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε δοκιμή με αυτό το προϊόν (XL-1) θα πρέπει να ακολουθούν
τις παρακάτω οδηγίες.
Πρέπει να είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις γιατρών, οπτομετρών και άλλων.

4. Αξεσουάρ
Θήκη μεταφοράς
προσοφθάλμιο
10x
Μπάρα ρύθμισης
διόπτρας
Εγχειρίδιο χρήσης

:1 τεμάχιο
1 σετ (2 τεμάχια) Οφθαλμός 16x

1 σετ (2 τεμάχια)

(Προαιρετικά)

:1

τεμάχιο κάλυμμα μετώπου

:1 τεμάχιο

: Μέρος 1

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

5. Ενδείξεις και σύμβολα για ασφαλή χρήση
Εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες ενδείξεις και σύμβολα πριν διαβάσετε το κείμενο και τηρήσετε τις
οδηγίες.

Περιγραφή οθόνης

Προειδοποίηση
Προσοχή

NOTE

Εάν αγνοήσετε αυτή την προειδοποίηση και χειριστείτε το προϊόν με λάθος
τρόπο, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή τραυματισμός.
ή σοβαρό τραυματισμό".
Εάν αγνοήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτή την ετικέτα και
χειριστείτε το προϊόν εσφαλμένα, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή
θανάτου.
Εναλλακτικά, το περιεχόμενο είναι πιθανό να προκαλέσει υλικές ζημιές.
Η ένδειξη αυτή χρησιμοποιείται για να υποδείξει σημαντικές ή χρήσιμες
προσθήκες στο κείμενο ή για να υποδείξει
Πρόκειται για προληπτικό μέτρο για την αποφυγή προβλημάτων.

Σύμβολα που εμφανίζονται στο εξωτερικό της μονάδας
Σύμβολα

Περιγραφή

1

Τοποθέτηση τύπου B
Άνοιγμα και κλείσιμο σχισμών
Ρύθμιση έντασης φωτισμού
Φωτισμός on/off
Κατασκευαστές
Σήμανση CE
Σειριακός αριθμός
Ευρωπαϊκός πράκτορας
Ιατρικός εξοπλισμός
Οδηγία WEEE
Βλέπε οδηγίες λειτουργίας
"UDI-DI 4571260230514
Σύμβολα στο κουτί συσκευασίας
Σύμβολα

Περιγραφή

Προειδοποίηση θραύσης, θραύση
Αυτή η πλευρά είναι στραμμένη προς τα πάνω.
Η στοίβαξη περιορίζεται σε 3 επίπεδα.
Προειδοποίηση για ζημιά από νερό
Ο αριθμός στα αριστερά υποδεικνύει το κατώτερο όριο θερμοκρασίας
και ο αριθμός στα δεξιά το ανώτερο όριο θερμοκρασίας.
Ο αριθμός στα αριστερά υποδεικνύει το κατώτερο όριο υγρασίας και ο
αριθμός στα δεξιά το ανώτερο όριο.

6. Προφυλάξεις για τη χρήση
Προειδοποίηση
1.

Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία (ασυνήθιστος θόρυβος, καπνός κ.λπ.),
αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες από τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον
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2.
3.
4.
5.

αντιπρόσωπό σας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή
τραυματισμός.
Εάν παρατηρήσετε ανωμαλίες κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, όπως
καπνό ή περίεργη μυρωδιά, σταματήστε τη φόρτιση και αποσυνδέστε την μπαταρία
από την πρίζα.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε. Σε
αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην ανοίγετε το κάλυμμα. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο
προσωπικό σέρβις.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
Ηλεκτρομαγνητική διαταραχή EMD
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EMD IEC
60601-1-2:2014 και το αναμενόμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του είναι ένα οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Εάν
υπάρχει ισχυρότερο επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής από το επίπεδο
δοκιμής IEC 60601-1, είναι πιθανό να μην μπορεί να εκπέμψει το φως της σχισμής.
Μην το χρησιμοποιείτε κοντά ή στοιβαγμένο με άλλο εξοπλισμό.
Εάν απαιτείται στενή γειτνίαση ή στοίβαξη, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός
λειτουργεί σωστά σε αυτή τη διάταξη.
Η χρήση εξαρτημάτων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται μπορεί να οδηγήσει
σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ανοσία του προϊόντος.
Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε απόσταση
30 cm (12 ίντσες) από οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση.

Προσοχή
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μην εκθέτετε τα μάτια του ασθενούς σε φωτισμό για παρατεταμένες χρονικές
περιόδους, που ταξινομούνται ως Ομάδα 1 για τις απαιτήσεις των προτύπων
ISO 10939 και ISO 15004-2.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα ή η σκόνη στο φακό ή σε άλλα οπτικά εξαρτήματα μπορεί
να προκαλέσουν θόλωση ή θόλωση της παρατηρούμενης εικόνας ή της εικόνας
σχισμής, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την παρατήρηση. Μην αγγίζετε το φακό
με τα δάχτυλά σας και προσέξτε να μην πέσει σκόνη πάνω του.
Μην το εγκαταστήσετε κοντά σε ραδιοφωνικό εξοπλισμό, όπως τηλεόραση ή
ραδιόφωνο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.
Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε υγρό ή σε ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό του,
αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Μην βραχυκυκλώνετε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Είναι πιθανή η διαρροή της μπαταρίας.
Παρατηρείτε πάντα από την πλευρά του οργάνου κατά τη διάρκεια της παρατήρησης.
Το όργανο μπορεί να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή τη μύτη του υποκειμένου.
Απορρίψτε τις μπαταρίες ιόντων λιθίου σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

1） Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που συμβαίνουν σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται
στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές.

7. Προειδοποιητικά σήματα και θέσεις
Για λόγους ασφαλείας, εμφανίζονται προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα και χρησιμοποιήστε το προϊόν σωστά. Εάν
το προϊόν δεν φέρει τις ακόλουθες ετικέτες
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Επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με το πρόσωπο επικοινωνίας που αναγράφεται στο
οπισθόφυλλο.

Όχι.

Ετικέτες

1

Σημασία
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: Τύπος τοποθέτησης Β

8. Οδηγίες συναρμολόγησης
(1) Αφαιρέστε τη θήκη μεταφοράς από το εξωτερικό κουτί.
(2) Αφαιρέστε την XL-1, τη ράβδο ρύθμισης διόπτρας, την πλάκα μετώπου και τις μπαταρίες
από τη θήκη μεταφοράς.
(3) Συνδέστε την πλάκα πλαισίου στο διόφθαλμο μικροσκόπιο.
(4) Τοποθετήστε την μπαταρία σταθερά στη θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος της μονάδας.
(5) Ελέγξτε ότι ο προσοφθάλμιος φακός 10x είναι τοποθετημένος στην κάννη του προσοφθάλμιου
φακού χωρίς να χαλαρώσει.
(6) Γυρίστε τον δακτύλιο ανοίγματος/κλεισίματος της σχισμής δεξιόστροφα για να ανοίξετε τη σχισμή
στο μέγιστο.

9. Συντήρηση
Περιοδική επιθεώρηση: έλεγχος πριν από τη χρήση.
1) Μετακινήστε τον φωτοσωλήνα από τη μία πλευρά στην άλλη και ελέγξτε ότι λειτουργεί ομαλά.
2) Ελέγξτε την ενεργοποίηση της σχισμής μεταβάλλοντας το πλάτος της σχισμής.
3) Μετακινήστε το μοχλό αλλαγής του φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι
ενεργοποιημένο.
4) Ελέγξτε τη λειτουργία ανοίγοντας και κλείνοντας το άνοιγμα του ματιού του μικροσκοπίου.
5) Ελέγξτε ότι η διόπτρα μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τη διόπτρα του προσοφθάλμιου.
6) Ρυθμίστε την ένταση του ρυθμιστή έντασης φωτός για να δείτε αν αλλάζει η ένταση του φωτός.
Καθημερινή φροντίδα
1） Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε τις
μπαταρίες.
2） Εάν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία χαμηλής μπαταρίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη
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μονάδα και επαναφορτίστε τις. Οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι έτοιμες για χρήση την επόμενη
φορά που θα χρησιμοποιηθεί η μονάδα.
3） Όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται σε θήκη μεταφοράς.
4） Εάν η ίδια η πλάκα πλαισίου λερωθεί, σκουπίστε την με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
Για επαναχρησιμοποίηση, απολυμάνετε το μαξιλάρι μετώπου με απολυμαντική αιθανόλη εάν
έρθει σε επαφή με το υποκείμενο της δοκιμής.
5） Τα δακτυλικά αποτυπώματα, η σκόνη κ.λπ. στους φακούς και σε άλλα οπτικά εξαρτήματα
επηρεάζουν την παρατήρηση.
Εάν έχει λερωθεί, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε
να το χειρίζεστε με προσοχή και να μην χρησιμοποιείτε
Μην χαράζετε την επιφάνεια. Εάν δεν υπάρξει ανάκαμψη μετά τη θεραπεία, επικοινωνήστε
αμέσως με τον αντιπρόσωπό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας.
6） Εάν η πλάκα ολίσθησης του τμήματος φωτισμού λερωθεί, μετακινήστε τον άξονα φωτισμού
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και καθαρίστε τον με ένα στεγνό πανί.
Αντικατάσταση αναλωσίμων
1） Αντικατάσταση μπαταρίας
Εάν η μπαταρία δεν είναι πλέον επαναφορτιζόμενη, αντικαταστήστε την με μια νέα
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Όνομα και μοντέλο μπαταρίας αντικατάστασης: Canon NB-2LH

10. Προδιαγραφές
1. Τομή μικροσκοπίου

(1) Μεγέθυνση
προσοφθάλμιου φακού
(2) Μεγέθυνση
αντικειμενικού φακού
(3) Συνολικός
πολλαπλασιαστής
(4) Εύρος ρύθμισης
διόπτρας
(5) Πραγματικό όραμα
(6) Εύρος ρύθμισης
πλάτους ματιών
(7) Απόσταση εργασίας
(W.D.)

10x 16x (προαιρετικά)
1 φορά
10x (όταν χρησιμοποιούνται προσοφθάλμια 10x)
16x (όταν χρησιμοποιούνται προσοφθάλμια 16x)
±5D (όταν χρησιμοποιούνται προσοφθάλμια 10x)
±7D (με προσοφθάλμια 16x)
10 mm
50-75 mm (με προσοφθάλμια 10x)
55-70 mm με προσοφθάλμιους 16x)
78 mm

2. τμήμα φωτισμού

(1) Πλάτος σχισμής

0-11 mm (αδιαβάθμητη ρύθμιση)

(2) Μήκος σχισμής

11 mm

(3) Ενσωματωμένο φίλτρο
(4) Γωνία φωτισμού

Φίλτρο μετατροπής θερμοκρασίας χρώματος μπλε,
πράσινο, κοβαλτίου
(Περιστροφικός τύπος μεταγωγής)
±30 μοίρες πάνω από την οριζόντια περιφέρεια

(5) Πηγή φωτός

Λευκό LED υψηλής φωτεινότητας

3. Τμήμα μπαταρίας
(1) Τάση
(2) Συνεχής χρόνος

λειτουργίας

7.4V/1000 mAh
Περίπου 2 ώρες (πλήρως φορτισμένο, με μέγιστη
ένταση φωτός)

4. διαστάσεις και βάρος
(1) Διαστάσεις

159 mm (Π) 107 mm (Β) 231 mm (Υ)
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(2) Μάζα

περίπου 700 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)

11. Γενικές πληροφορίεςγια τη χρήση
Περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσης
Θερμοκρασία: 10°C έως 35°C
Υγρασία: 30 % έως 90 % (χωρίς συμπύκνωση)
Περιβαλλοντικές συνθήκες αποθήκευσης
Θερμοκρασία: -10°C έως 55°C
Υγρασία: 10% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς
Θερμοκρασία: -40°C έως 70°C
Υγρασία: 10% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

12. Διάθεση
Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον και πιθανοί κίνδυνοι για την
υγεία, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να απορρίπτεται ως εξής
(i) όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ- ή
(ii) Όλες οι άλλες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους περί
διάθεσης και ανακύκλωσης. Τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα πρέπει να
ταξινομούνται ανάλογα με το υλικό και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες των
τοπικών αρχών.

13. Τρόπος λειτουργίας
1） Συνδέστε τη ράβδο ρύθμισης διοπτρίας στο τμήμα του μικροσκοπίου.
2） Πραγματοποιούνται ρυθμίσεις διόπτρας και πλάτους διόπτρας.
3） Ανοίξτε το διακόπτη φωτισμού, ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού, το πλάτος της σχισμής,
το φίλτρο κ.λπ. και παρατηρήστε.
4） Αφαιρέστε τη ράβδο ρύθμισης της διόπτρας και τοποθετήστε την πλάκα μετώπου στο
μικροσκόπιο.
5） Ανοίξτε τον διακόπτη φωτισμού και παρατηρήστε τα μάτια.
6） Αν θέλετε να αλλάξετε τη μεγέθυνση, μπορείτε να αλλάξετε το προσοφθάλμιο. (10x ή 16x)
7） Στο τέλος της παρατήρησης, κλείστε το διακόπτη φωτισμού, καθαρίστε και αποθηκεύστε τον
εξοπλισμό.

14. Σύνδεση με άλλες συσκευές
Αυτό το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο με καμία άλλη συσκευή.

15. Τυποποιημένες πληροφορίες για το προϊόν
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 10939:2017.
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Distributor:

Rexxam Co., Ltd.
Eye-care Instruments Sales Dept. Tokyo Office
2-4-2 Kanda-Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo,101-0048 Japan
TEL: +81-3-6262-9471
FAX: +81-3-6262-9472
E-mail: eye@rexxam.co.jp
URL: http://www.rexxam.co.jp
Sales license number: 4501011300048
EU Authorised representative:

Rexxam Co., Ltd. Netherlands Office
Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, The Netherlands
Tel: +31 6 51939253
E-mail: David-klooster@rexxam.co.jp
SRN: NL-AR-000002643
Manufacturer:

Ohira Co., Ltd.
629-961 Niiborishinden, Minamiuonuma-shi, Niigata-ken 949-7135 Japan
TEL: +81-25-775-3891
FAX: +81-25-775-3890
E-mail: info@ohira.co.jp
URL: http://www.ohira.co.jp
SRN: JP-MF-000004195

